
SAFEBOX KANYLEBOKSE 
Skærende og stikkende genstande lægges i de UN 
godkendte  kanylebokse. Boksen deponeres efterføl-
gende i en af ordningens plastbokse (30/50/60 ltr.) 
eller i en plastforet papboks (50/112 ltr.) 
Låget  har to lukkefunktioner - én permanent lukning 
når boksen er fyldt og én midlertidig lukning mens 
boksen er i brug.

SORTERINGSVEJLEDNING TIL KLINISK RISIKOAFFALD

Plastbokse 30, 50 og 60 ltr. (UN godkendt) anvendes 
til opsamling af smitteførende affald eller særskilt 
indsamling af vævsaffald til forbrænding samt kany-
lebokse.  Kan også anvendes til skærende/stikkende 
genstande f.eks. kanyler. Plastboksen anvendes som 
selvstændig opsamlings- og  transportemballage. 
Inden afhentning lukkes boksen med kliklåg (limkant 
i låget sikrer, at boksen forsegles).
Plastboksene kan også placeres i en af de større 
transportemballager. 

MÅ INDEHOLDE
•  Kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter,  sutur 
   nåle, matricebånd, dråbekamre, plastspidser, sug, 
   bor, tømte ampulglas 
•  Forurenet skår, reagensglas
•  Forurenet laboratorieglasvare f.eks. 
   hæmoglobinkuvetter, hårrør, pipetter 
   og glasskår

MÅ INDEHOLDE
• Smitteførende affald og andet der kan indeholde  
   mikroorganismer
• Særskilt vævsaffald til forbrænding
•  Stikkende eller væskeholdig/dryppende vævsaffald 
   der udgør risiko
•  Meget vådt engangsmateriale med vævsvæske som  
   forbinding, afdækning, servietter, bleer og hygiejne- 
   bind
• Vævsdele fra forsøgdyr med humanpatogene mikro- 
    organismer
•   Rester af ikke-dræbt vaccine
• Drænflasker som ikke kan udtømmes

MÅ INDEHOLDE
• Vaccinerester og cystostatika forurenede
 sprøjter
• Sprøjter med blod eller sekreter
• Blodigt ell. pudsgennemtrængt  
    affald
• Blodige bandager
• Vådt eller uæstetisk affald
• Ikke tømte kolostomiposer
• Infusionsudstyr (hele infusions- 
   sæt)
•  Filtre til udsugningskabinetter  
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Papbokse 50 og 112 ltr.  (UN godkendt) skal fores 
med plastpose, og bunden forsynes med armerings-
tape inden brug. Boksen anvendes som selvstændig 
opsamlings- og transportemballage og kan lukkes 
midlertidigt med genanvendeligt låg. Papboksene 
kan også placeres i en af de større transportembal-
lager.  
450 ltr. papboks (UN godkendt) og 700 ltr. overpack 
anvendes som transportemballage for ordningens 
øvrige emballager. 
OBS: 700 ltr. overpack må kun indeholde UN god-
kendte emballager.
Plastboks (18 ltr.) anvendes til opsamling af risikoaf-
fald.

Må ikke indeholde skærende/stikkende genstande 
samt vævsaffald!

OBS: 
50 ltr., 112 ltr. samt 450 ltr.  UN god-
kendt papboks skal forsegles med 
armeringstape inden afhentning.
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